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VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E 

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES 
 

Aviso n.º 271/2021 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprovou a 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, torna-se 
público que foi celebrado contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com  Regina Laranja de 
Sousa, para exercer funções públicas, da carreira de 
Assistente Técnico, sendo integrada no Sistema 
Centralizado de Gestão de Recursos Humanos da 
Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos 
Parlamentares e ficando afeta à Direção Regional do 
Património,  com a remuneração mensal correspondente à 
1.ª posição, nível 5, conforme tabela remuneratória única, 
da carreira de assistente técnico, nos termos do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 10-B/2020 , de 20 de março, com início a 1 
de junho de 2021. 

 
Vice-Presidência do Governo e dos Assuntos 

Parlamentares, 1 de junho de 2021. 
 
O CHEFE DE GABINETE, Luís Nuno Rebelo Fernandes de 

Olim 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Aviso n.º 272/2021 
 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 e 
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
diploma que aprovou em Anexo a Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), na sua redação atual, em 
conjugação com o n.º 3 do artigo 2.º do Decreto Legislativo 
Regional n.º 11/2018/M, de 3 de agosto, na sua redação 
atual, torna-se público que, na sequência do procedimento 
concursal comum para preenchimento de 4 (quatro) postos 
de trabalho da carreira e categoria de Assistente Técnico, 
para o mapa de pessoal do Gabinete do Secretário Regional 
de Saúde e Proteção Civil e Serviços Dependentes, aberto 
através do Aviso n.º 491/2019, publicado no JORAM, II 
Série, n.º 159, suplemento, de 19 de setembro de 2019, foi 
autorizado pelo Secretário Regional de Saúde e Proteção 
Civil, por seu despacho datado de 25 de maio de 2021, ao 
abrigo do artigo 40.º da LTFP, na sua redação atual, e dos 
n.ºs 3 e 4 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de 
janeiro, o recurso à reserva de recrutamento e a celebração 
de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo 
indeterminado, com Lisandra Romana Araújo Ribeiro, para 
a carreira/categoria de Assistente Técnico, com período 
experimental, e com a remuneração base de € 703,13, 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, nível 
remuneratório 5, da Tabela Remuneratória Única, aprovada 
pela Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, 
atualizada nos termos do Decreto-Lei n.º 10-B/2020, de 20 
de março, e pelo Decreto Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro, 
com início de funções em 1 de junho de 2021. 

 
Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, no 

Funchal, no dia 1 do mês de junho de 2021. 
 
O CHEFE DO GABINETE, Miguel Stringer de Oliveira 

Pestana 
 
 

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Aviso n.º 273/2021 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril e do ponto 29. do Aviso de 
abertura do procedimento concursal comum, para 
ocupação, mediante a constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, de um posto de trabalho 
previsto e não ocupado, na categoria/carreira de Assistente 
Técnico, no sistema centralizado de gestão de recursos 
humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e 
Infraestruturas, afeto ao mapa de pessoal da Direção 
Regional de Estradas, publicado no JORAM, II Série, 
n.º 242, de 28 de dezembro de 2020, sob o n.º 793/2020, 
torna-se público que a Prova de Conhecimentos escrita 
realizar-se-á no dia 23 de junho de 2021, às 18:00h, na 
Escola Secundária Francisco Franco, à Rua João de Deus 
n.º 9, 9054-527 Funchal, devendo os candidatos admitidos 
consultar a lista contendo a indicação da sala respetiva, a 
qual se encontra disponível na Direção Regional de 
Estradas, sita à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6 - 2.º andar, 
9064-506 Funchal, bem como no site oficial desta 
Secretaria Regional em 
https://www.madeira.gov.pt/srei/GovernoRegional/OGover
no/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes/ctl/Read/mid/6
944/InformacaoId/69215/UnidadeOrganicaId/29/CatalogoI
d/0 
 

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 
31 de maio de 2021. 

 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
 

 
Aviso n.º 274/2021 

 
Torna-se público que por despacho do Senhor Secretário 

Regional de Equipamentos e Infraestruturas, de 19 de maio 
de 2021, precedido de parecer prévio favorável do Senhor 
Vice-Presidente do Governo Regional, foi autorizada a 
consolidação da mobilidade na categoria do Assistente 
Operacional, Alberto Calisto Drumond, da Vice-Presidência 
do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, afeto ao 
Gabinete do Vice-Presidente  no Porto Santo, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, ficando afeto ao 
mapa de pessoal da Direção Regional de Planeamento, 
Recursos e Gestão de Obras Públicas, na categoria de 
Assistente Operacional, da carreira de Assistente 
Operacional, mantendo o posicionamento remuneratório 
auferido durante a situação de mobilidade (5ª posição 
remuneratória e o nível 5 da tabela remuneratória única), 

 
humanos da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa de 
pessoal do Gabinete do Secretário Regional, conforme aviso publicado no suplemento 
do Jornal Oficial, II Série, n.º 238, de 21 de dezembro de 2020, e na bolsa de emprego 
público da RAM, com o código OE202012/00642. 
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tendo sido o respetivo contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado celebrado a 20 de maio de 
2021, com efeitos a 30 de abril de 2021.   

 
(Está isento de fiscalização prévia da Secção Regional 

da Madeira do Tribunal de Contas). 
 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 

31 de maio de 2021. 
 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
 
 

Aviso n.º 275/2021 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º da Portaria 

n.º 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que a prova 
escrita de conhecimentos do procedimento concursal 
comum para a ocupação mediante a constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, de um posto 
de trabalho previsto, e não ocupado, na categoria/carreira de 
Assistente Operacional, na área de limpeza, no sistema 
centralizado de gestão de recursos humanos da Secretaria 
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, afeto ao mapa 
de pessoal do Gabinete do Secretário Regional, conforme 
aviso publicado no Jornal Oficial n.º 238, II Série, 
suplemento de 21 de dezembro de 2020, e na bolsa de 
emprego público da RAM, com o código OE202012/00642, 
realizar-se-á: 

Dia e hora: 30/06/2021 às 17h.,00m; 

Local: Escola Secundária Francisco Franco, sito à Rua 
João de Deus 9, 9000-555 Funchal; 

 
A prova de conhecimentos assume a forma escrita, sem 

consulta, tem a duração de 1 hora, com tolerância de 15 
minutos, e incidirá sobre as temáticas constantes no ponto 
26 do aviso n.º 738/2020, publicado no Jornal Oficial 
n.º 238, II Série, suplemento de 21 de dezembro de 2020; 

Os candidatos deverão comparecer trinta minutos antes 
da realização da prova, com o seu Bilhete de 
Identidade/Cartão de Cidadão ou outro documento de 
identificação original com fotografia, bem como com 
máscara de proteção e munidos de caneta, a fim de serem 
encaminhados para os respetivos lugares nas salas; 

Após 17h.15m, não será admitida a entrada de nenhum 
candidato nas salas, a falta de comparência na realização da 
prova de conhecimentos determina a exclusão do 
procedimento concursal. 

A lista com a indicação dos candidatos admitidos e as 
salas para a realização da prova está afixada no placard no 
corredor do 1.º andar – Gabinete de Pessoal e Administração 
no Edifício do Governo, sito à Rua Dr. Pestana Júnior n.º 6, 
9064 - 506 Funchal e disponibilizada no sítio oficial da 
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 
https://www.madeira.gov.pt/srei/GovernoRegional/OGovern
o/Secretarias/Structure/Equipa/Publicacoes. 
 

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, 1 
de junho de 2021. 

 
A CHEFE DO GABINETE, Raquel João Martins da Silva 
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Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção 

Regional da Administração Publica e da Modernização Administrativa. 

 

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:  
 Uma lauda ..................... € 15,91 cada € 15,91; 
 Duas laudas ................... € 17,34 cada € 34,68; 
 Três laudas..................... € 28,66 cada € 85,98; 
 Quatro laudas ................. € 30,56 cada € 122,24; 
 Cinco laudas .................. € 31,74 cada € 158,70; 
 Seis ou mais laudas ........ € 38,56 cada € 231,36 
 

 A estes valores acresce o imposto devido. 

 
Números e Suplementos - Preço por página € 0,29 

 
  Anual Semestral 

 Uma Série .............................. € 27,66 € 13,75; 

 Duas Séries ............................ € 52,38 € 26,28; 

 Três Séries ............................. € 63,78 € 31,95; 

 Completa ............................... € 74,98 € 37,19. 

 
A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido. 

 

Preço deste número: € 1,22 (IVA incluído) 
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